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1./ Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának 

módosításáról, és módosításokkal egységes szerkezetben történő 
jóváhagyásáról 

 
 
 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Szendrőlád, Balajt és Ládbesenyő Községek Önkormányzata 

Képviselő-testületének 2013. január 23. napján  megtartott  
rendkívüli közös testületi  ülésén 

 
 
 
 
Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről jelen 
vannak:    
 

Vadászi Béla polgármester 
Ádám Gyula alpolgármester, Horváth Szilveszter, Káló Norbert, 
Novák László Zsolt, Zsigmondné Kiss Andrea települési 
képviselők 
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Igazoltan távol van:  Lakatos Gábor települési képviselő 
 
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről jelen vannak: 
 

Szabó Zoltán polgármester    
Csathó László alpolgármester és Kiss Ferencné települési 
képviselő  
 

Igazoltan távol van:  Berzi István és Dánielné Tóth Beáta települési képviselő
    

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről jelen 
vannak: 
 

Fedor Attila polgármester    
Tóth Gellért alpolgármester, ifj. Tóbiás György és Tóth János 
települési képviselők  
    

Igazoltan távol van:  Gór Gyula települési képviselő 
    

Tanácskozási joggal van jelen: Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző 
       
 

Jegyzőkönyvvezető:  Sallainé Zagraj Judit 
 
 
 
V a d á s z i  Béla polgármester köszönti a megjelent polgármestereket és 
képviselőket, valamint az aljegyzőt. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 
mivel a megválasztott képviselőkből Szendrőlád településre vonatkozóan a 7 
főből jelen van 6 fő, Ládbesenyő településre vonatkozóan az 5 főből jelen van 4 
fő és Balajt településre vonatkozóan az 5 főből jelen van 3 fő.  A 
határozatképesség mind három településre vonatkozóan fennáll. Ezt követően 
javasolja a napirendi pont elfogadását. Javaslatát szavazásra bocsátja.   
 
A képviselők Balajt településre vonatkozóan 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, Ládbesenyő településre vonatkozóan 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül és Szendrőlád településre vonatkozóan 6 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testületek a 
napirendet az alábbiak szerint fogadják el: 
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N A P I R E N D: 
  
1./ Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának 

módosításáról, és módosításokkal egységes szerkezetben történő 
jóváhagyásáról. 

 Előadó:  polgármester 
 
 
 
 

I. N A P I R E N D: 
 
Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról, 

és módosításokkal egységes szerkezetben történő jóváhagyásáról. 
Előadó:  polgármester 

 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 1./ sorszám alatt.) 

 
 

V a d á s z i Béla polgármester előterjeszti a napirendi pontot. Tájékoztatásul 
elmondja, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratában a Magyar 
Államkincstár által előírt módosítások elvégzése szükséges, melyeket az írásos 
előterjesztésben részletesen mindenki olvashatott. A módosítások elvégzéséhez 
mind három képviselő-testület jóváhagyása szükséges, ezért került újra 
összehívásra a közös testületi ülés. Amennyiben a napirendhez nincs 
hozzászólás, javasolja az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadni. 
Javaslatát szavazásra bocsátja. Javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2013. ( I.23.) HATÁROZATA  
 
Tárgy:  Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának 
módosításáról, és módosításokkal egységes szerkezetben történő 
jóváhagyásáról.  
 
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szendrőládi 
Közös Önkormányzati Hivatal 174/2012. (XII.19.) határozatával 
elfogadott, „Alapító Okirat”-át az alábbiak szerint módosítja:  
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1./ Az Alapító Okirat 7. pontjában a „szakágazati rend” szövegrész 
helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
„szakfeladatrend”  
 
2./ Az Alapító Okirat 7. pontjában törlésre kerül az alábbi szövegrész: 
 
„ Általános közigazgatás 8411” 
 
3./ Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbiakkal egészül ki:  
 
 „Szendrőlád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
   3751. Szendrőlád, Fő út 63. sz.” 

4 ./ Az Alapító Okirat 13. pontjában a „Foglalkoztatottjainak 
jogviszonya alapesetben köztisztviselő, közszolgálati tisztviselő, 
melyekre a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény az irányadó. ” szövegrészből törlésre kerül: 

„köztisztviselő” 
 
5 ./ Az Alapító Okirat 13. pontjában az „Egyes foglalkoztatottjainak a 
jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyv 
az irányadó” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 
„Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre 
nézve a munka  törvénykönyvről szóló 2012. évi I. törvény 
rendelkezései az irányadóak.” 

 
6./ A Képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot  a határozat mellékleteként jóváhagyja. 

 
7./ A képviselő-testület elrendeli a módosított és egységes szerkezetbe 
foglalt „Alapító Okirat” Magyar Államkincstár részére történő 
megküldését.  

 
 

Határid ő:  azonnal 
Felelős:   polgármester,  aljegyző 
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Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2013. ( I.23.) HATÁROZATA  

 
 
Tárgy:  Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának 
módosításáról, és módosításokkal egységes szerkezetben történő 
jóváhagyásáról.  
 
Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 
Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal 132/2012. (XII.19.) 
határozatával elfogadott, „Alapító Okirat”-át az alábbiak szerint 
módosítja:  
 
1./ Az Alapító Okirat 7. pontjában a „szakágazati rend” szövegrész 
helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
„szakfeladatrend”  
 
2./ Az Alapító Okirat 7. pontjában törlésre kerül az alábbi szövegrész: 
 
„ Általános közigazgatás 8411” 
 
3./ Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbiakkal egészül ki:  
 
 „Szendrőlád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
   3751. Szendrőlád, Fő út 63. sz.” 
 

4 ./ Az Alapító Okirat 13. pontjában a „Foglalkoztatottjainak 
jogviszonya alapesetben köztisztviselő, közszolgálati tisztviselő, 
melyekre a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény az irányadó. ” szövegrészből törlésre kerül: 

„köztisztviselő” 
 
5 ./ Az Alapító Okirat 13. pontjában az „Egyes foglalkoztatottjainak a 
jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyv 
az irányadó” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
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 „Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre 
nézve a   munka  törvénykönyvről szóló 2012. évi I. törvény 
rendelkezései az irányadóak.” 

 
6./ A Képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot  a határozat mellékleteként jóváhagyja. 

 
7./ A képviselő-testület elrendeli a módosított és egységes szerkezetbe 

foglalt  „Alapító Okirat” Magyar Államkincstár részére történő 
megküldését.  

 
 
Határid ő:  azonnal 
Felelős:   polgármester,  aljegyző 
 

 
 
Szendrőlád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 8/2013. ( I.23.) HATÁROZATA  

 
Tárgy:  Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának 
módosításáról, és módosításokkal egységes szerkezetben történő 
jóváhagyásáról.  
 
Szendrőlád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 
Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal 214/2012. (XII.19.) 
határozatával elfogadott, „Alapító Okirat”-át az alábbiak szerint 
módosítja:  
 
1./ Az Alapító Okirat 7. pontjában a „szakágazati rend” szövegrész 
helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
„szakfeladatrend”  
 
2./ Az Alapító Okirat 7. pontjában törlésre kerül az alábbi szövegrész: 
 
„ Általános közigazgatás 8411” 
 
3./ Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbiakkal egészül ki:  
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 „Szendrőlád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
   3751. Szendrőlád, Fő út 63. sz.” 
 

4 ./ Az Alapító Okirat 13. pontjában a „Foglalkoztatottjainak 
jogviszonya alapesetben köztisztviselő, közszolgálati tisztviselő, 
melyekre a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény az irányadó. ” szövegrészből törlésre kerül: 

„köztisztviselő” 
5 ./ Az Alapító Okirat 13. pontjában az „Egyes foglalkoztatottjainak a 
jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyv 
az irányadó” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 
„Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre 
nézve a munka  törvénykönyvről szóló 2012. évi I. törvény 
rendelkezései az irányadóak.” 

 
6./ A Képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot  a határozat mellékleteként jóváhagyja. 

 
7./ A képviselő-testület elrendeli a módosított és egységes szerkezetbe 

foglalt  „Alapító Okirat” Magyar Államkincstár részére történő 
megküldését.  

 
 

Határid ő:  azonnal 
Felelős:   polgármester,  aljegyző 

 
 
 
S z a b ó Zoltán Balajt község polgármestere elmondja, szeretnék, ha a közös 
testületi ülések nem csak Szendrőládon lennének megtartva, hanem 1-1 lenne 
Balajton és Ládbesenyőben is, ezért jó lenne a Közös Hivatalra vonatkozó 2013. 
évi munkatervet mielőbb elkészíteni. 
 
F e d o r Attila Ládbesenyő község polgármestere véleménye szerint azt a 60 
napot már valahogy ki kell húzni. 
 
H o r n y á k n é Szilasi Melinda aljegyző elmondja a közös testületei üléseket, 
minden testületnek a saját munkatervébe kell beépíteni, így azokat kell 
módosítani. 
 



F e d o r Attila Ládbesenyő község polgármestere javasolja negyedévenként 
meghatározni egyet-egyet. 

H o r n y á k n é Szilasi Melinda aljegyző elmondja, vannak olyan feladatok, 
amelyekben közösen kell dönteni a testületeknek, ezeket kell beépíteni a 
munkatervbe. A munkaterven kívül a Közös Hivatal SZMSZ-t is el kell 
készíteni, de javasolja ezeket a feladatokat a jegyző választást követően 
megvalósítani. 

Szendrőlád Község polgármestere miután megállapítja, hogy a napirendi 
ponthoz több hozzászólás nincs, a képviselő-testületi ülést bezárja. 

K.m.f. 


